
UNITED
Alimentos bem visíveis e prontos a levar,

faça mais pelo seu negócio!
Os murais plug-in da JORDÃO oferecem 5 níveis de exposição, laterais panorâmicos e iluminação LED, 
lateral e superior. Concebidos para alimentos refrigerados e aquecidos: produtos de Charcutaria, 
Bebidas, Sandes, Saladas, Queijos, Iogurtes, Sushi, Take-Away, Bacalhau, ..., estão disponíveis com 

62 cm e 80 cm de largura, para rentabilizar ao máximo cada centímetro do seu negócio!

Fresh foodstuffs in plain view, 
do more for your business! 

JORDAO’s plug-in multi decks offer 5 display levels, panoramic end walls, LED lighting, both superior 
and lateral. Designed for cold and hot food: Charcuterie Products, Drinks, Sandwiches, Salads, 
Cheese, Yogurts, Sushi, Take-Away, Dry Salted Fish, ..., the range is available in two models, with 62 

cm and 80 cm width, to maximize every inch of your business!



Opção com portas em vidro duplo, 
até 50% poupança de energia.

Double glazed front doors option, 
up to 50% of energy-savings.

UNITED

Modelos disponiveis com 62 cm 
e 80 cm de largura. 

Models available with 62 cm 
and 80 cm width.

Versão  refrigerada pass-through 
para rápida reposição de stocks.

Chilled pass-through model for 
quick product restocking.

Características & Benefícios
  Laterais panorâmicos em vidro duplo para maior poupança   

energética e visibilidade máxima dos produtos.

 Iluminação LED vertical e superior.

 Versões em aço inox e em branco.

 Versão Aquecida com sistema de ventilação de baixo consumo, 
com poupança até 50%.

 Versões especialistas: Pass-through com portas traseiras para 
reposições, para Carne Suspensa e para Bacalhau (em Inox 316). 

 Versões com estore de segurança manual ou elétrico.

Opções
 Laterais fechados ou com espelho.

 Iluminação LED nas prateleiras para uma visibilidade soberba.

 Portas frontais que reduzem até 50% o consumo de energia.

 Cortina noturna com enrolamento controlado.

 Versão com unidade condensadora montada sobre o teto.

 Rodízios para fácil reposicionamento (H= +75 mm).

 Esteira para tabuleiros.

Features & Benefits
 Panoramic double-glazed glass end panel for increased energy 

saving as maximum product visibility.

 Canopy and vertical LED lighting.

 Stainless steel and white models.

 Heated model with energy efficient ventilation system, up to 50% 
energy saving.

 Specialist versions: Pass-through for easy restocking, for Hanged 
Meat and for Dry Salted Fish (in 316 Stainless Steel).

 Models with manual or electric security shutters.

Optional Extras
 Solid and mirrored end walls.

 Undershelf LED lighting for superb visibility of merchandise.

 Front doors to reduce up to 50% of energy consumption.

 Slow roll night blind.

 Top mounted compressor unit on request.

 Swivel caster wheels (H=+75 mm).

 Food tray slides.

www.jordao.com

Guimarães - Portugal 
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com 

Obrigado pelo seu interesse nos produtos JORDAO COOLING SYSTEMS®!
Os dados apresentados nesta brochura poderão sofrer alterações.  Certifique-se de que esta informação é atual e válida 
junto de um dos nossos representantes.
Thank you for your interest in JORDAO COOLING SYSTEMS® products! 
The information presented in this brochure are subject to change. Please make sure this information is up-to-date and valid 
with one of our representatives. C
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MU80 3M1/3M2
refrigerado ventilado
chilled ventilated
-1°... +7° C
dim. 625 | 937 | 1250
1562 | 1875 | 2500

MU80AQV
aquecido ventilado
heated ventilated
+60°... +65° C
dim. 625 | 937

MU62AQV
aquecido ventilado
heated ventilated
+60°... +65° C
dim. 625 | 937
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MU62 3M1/3M2
refrigerado ventilado
chilled ventilated
-1°... +7° C
dim. 625 | 937 | 1250
1562 | 1875
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